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Inaugurada a primeira etapa 
do Prosub-EBN

Com a inauguração da UFEM, Marinha e Odebrecht 
concluem a primeira etapa da obra do Estaleiro 
e Base Naval do Programa de Desenvolvimento 

de Submarinos (Prosub-EBN)

INDÚSTRIA NAVAL & DEFESA

O desenvolvimento do projeto 
e a construção do submarino 
com propulsão nuclear é o 

2008. Desta parceria estratégica, surge 
o Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub), implantado no 
município de Itaguaí-RJ, que engloba um 

submarinos – quatro convencionais e um 
movido a propulsão nuclear.

A conclusão da primeira etapa do 

em 1º de março último, representa o início 
de uma grande conquista para o País: a 
capacidade de desenvolver e construir 
seus próprios submarinos de forma 
independente.

que contou com a presença de inúmeras 

assinalou em seu discurso, a importância 

especialmente no âmbito tecnológico e da 

de nações detentoras da tecnologia nuclear, 
reforçando também o papel da indústria 
da defesa nesse contexto. 

“A indústria da defesa é uma 

da defesa é, sobretudo, a indústria do 

 “Todos nós temos consciência, 
no entanto, que o mundo é um mundo 

anos, uma grande relevância. Um país 

uma indústria da defesa e temos toda 
uma contribuição a dar na garantia da 
nossa soberania, e nos inserirmos cada 

preventivamente no cenário internacional”, 
acrescenta a presidente Dilma.

“A indústria da defesa 
é uma indústria da paz. 

Mas acho que a indústria 
da defesa é, sobretudo, 

a indústria do conhecimento.”
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destacou em seu discurso, os avanços 
tecnológicos garantidos pelo programa 

últimas centrífugas responsáveis pelo 
enriquecimento de urânio e que já estão 

para a produção do combustível a ser 
utilizado nas usinas nucleares da Angra, 
e a construção da planta nuclear para a 
produção do submarino, 100% projetada 

característica dual, poderá servir de base 
para o projeto de plantas nucleares para a 
geração de energia elétrica.”

Algumas características relevantes 

descritas no discurso do Comandante da 

compõem a Unidade e suas respectivas 
funções; a preocupação do projeto com 
relação às questões ambientais; e o 
percurso das estruturas fabricadas na 

Almirante Julio Soares assinalou 
ainda, a preocupação do programa em 
“utilizar ao máximo a indústria nacional, 

de 95% de nacionalização, resultando 
uma injeção na indústria eletromecânica 

de reais até o término da construção do 
estaleiro e da base naval.”

“Hoje estamos dando um grande 
passo que nos permitirá não apenas 
projetar e construir nossos próprios 
submarinos dotados de avançada 
tecnologia, como também, concretizar 

submarinos com propulsão nuclear”, 

para um País, como o nosso, com 
capacidade de garantir sua soberania e 
defender as suas riquezas e o seu povo.”

“... concretizar o nosso sonho maior que 
é construir submarinos com propulsão 

nuclear, ... uma inspiração legítima para 
um País, como o nosso, com capacidade de 
garantir sua soberania e defender as suas 

riquezas e o seu povo.”

Inauguração da UFEM, no primeiro plano da esquerda para direita: Almirante Alan Paes Leme Athou, Gerente do Empreendimento 
Modular de Construção do Estaleiro e Base Naval; Almirante-de-Esquadra Julio Soares Moura Neto, Comandante da Marinha; 

Presidente Dilma Rousseff; Celso Amorim, Ministro da Defesa e Tenente Brigadeiro-do-Ar  Juniti Saito, Comandante da Aeronáutica

Na página ao lado, Presidente Dilma 
Rousseff; à direita, Almirante-de-

Esquadra Julio Soares Moura Neto, 
Comandante da Marinha; abaixo, 

Celso Amorim, Ministro da Defesa
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A Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas

complexo industrial destinado à 
fabricação de componentes para o 

em Itaguaí, onde serão construídas as 
seções do casco resistente do submarino. O 

mil m2

industriais e administrativas. 

montagem destinada ao processamento 
das seções e subseções do submarino e 
instalação das estruturas internas, tais 
como, anteparas, conveses, tanques, 

Além do pátio de estocagem de 

e manuseio do material, o complexo 

entre elas: de marcenaria e isolamento 
térmico; de eletricidade; de mecânica; 
de tubulações; de dutos; e, de pintura 
e acabamento. Somam-se a estas, um 

e uma escola de soldagem para a 

componentes processadas na Unidade 
serão transportadas para o estaleiro de 
construção do submarino, localizado na 
área Sul do empreendimento.

Acima, instalações da 
Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas 
(UFEM); abaixo, equipe 
da Odebrecht Infraestrutura 
no Prosub-EBN

D
iv

ul
ga

çã
o 

O
de

br
ec

ht
 -

 F
ot

o 
D

an
ie

l C
on

ta
rin

i d
e 

O
liv

ei
ra

Te
ch

no



TECHNO News 7Ano III - no 15 - 2013

A próxima etapa 
do Prosub-EBN

Ao longo do período de construção 

-, as obras marítimas da área Sul do Prosub-

permitindo na sequência da inauguração da 

empreendimento: o estaleiro de construção.
“O término e entrega desta etapa está 

previsto dezembro de 2014 e, nesta fase, teremos 

como a complexidade da obra, especialmente 
pela implicação nuclear em parte do projeto. 
Também maiores, serão os recursos destinados 
a esta etapa – que junto com as obras marítimas 

O monitoramento do custo da obra do 

cronograma, é uma preocupação constante da 

responsável pela construção de todo o 
empreendimento. Em se tratando de uma obra 
de longo prazo, o aprimoramento da gestão e 
da execução do empreendimento é também um 

avaliação desta etapa, com a participação de 

construção da Unidade, com o objetivo de 
detectar os pontos que poderão ser aprimorados 
na construção do estaleiro.

“A partir desta análise, denominada 

pontos considerados bons, os quais, eu diria que 

somam bem mais do que 90% da obra e, para os 
aspectos considerados suscetíveis, estes serão 
revistos com o propósito de aperfeiçoá-los na 

responsável pela transferência de tecnologia; da 

do empreendimento, a experiência com 

não só para a construção do estaleiro, mas 
sim, para a totalidade da obra.”

Três partes compõem o projeto 

base naval. A obra do estaleiro, já iniciada 
com a cravação de estacas dos prédios, 
foi dividida em três partes: o estaleiro 

de construção, onde será executada a 
união das seções de casco e montagem 
dos submarinos convencional e nuclear; 
o estaleiro de manutenção, destinado à 

que constitui a área nuclear, onde será 
realizada a transferência e troca do 
combustível nuclear para o reator do 
submarino de propulsão nuclear.

Instalações 
da Unidade 

de Fabricação 
de Estruturas 

Metálicas (UFEM)

Esquema de 
implantação do 

Prosub-EBN - Área 
Norte e Área Sul
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Nesta página, momentos 
da cerimônia de inauguração 
da UFEM - da chegada 
da Presidente Dilma 
Rousseff à UFEM ao 
descerramento da placa
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Prosub-EBN
O atendimento 
à mão de obra

O contingente de mão de obra 

da área Sul. Este número deverá aumentar 

do estaleiro, quando estão previstos em 

desta obra.
Além da complexidade tecnológica 

e operacional, o gerenciamento das 
necessidades em transporte, alimentação, 
alojamento e segurança desta mão 

empreendimento.

Alojamento

A maior parte da mão de obra 

proveniente de Itaguaí e regiões próximas, 
do Rio de Janeiro e de vários outros 
municípios do Estado do Rio de Janeiro, 
de onde todos se deslocam para a obra 
diariamente.

Para os contratados procedentes 
dos municípios mais distantes e também 

de um alojamento, localizado no bairro 
de Piranema, em Itaguaí. Além das 
acomodações, compõem o conjunto: 
a administração, uma área de lazer, e 
uma estação de tratamento de água 
com capacidade de atendimento a 5.000 
pessoas, que abastece não só o alojamento 
como também fornece água bruta e tratada 
para a obra.

A estrutura do alojamento 
comporta quartos quádruplos, com 
bicamas e dois armários de aço com 

Prosub-EBN
Compensações 
Socioambientais

Embora as compensações 
socioambientais, fundamentadas nas 
demandas dos próprios pescadores locais, 
levantadas na ocasião da elaboração 

posteriormente compromissadas junto 

de uma forma bem direcionada ao 
fortalecimento da Pesca Artesanal, da 

ampliou a abrangência de sua atuação com 
a promoção de mais uma possibilidade: o 
curso “Moço de Convés”. 

Direcionado aos pescadores 

“Moço de Convés” oferece a formação 

alvo a atuar na área de apoio  em 
atividades de operação dos equipamentos 
de convés, manutenção e conservação de 
material, atracação e desatracação.

Ainda nesse contexto de 

pesca artesanal e da maricultura:

onde os pescadores que paralelamente 
utilizam suas embarcações para o turismo 

facilitando o ingresso dos pescadores e, 
em especial seus familiares no mercado 

Terciário, estimulando o setor local e, 
consequentemente, abrindo novas vagas 

- Estabelecimento de “Escola de Pesca e 
Aquicultura”;

de Mariscos
Importante ainda destacar 

algumas ações inseridas na esfera da 
pesca, tais como: a construção de mercado 
de peixe para pescadores artesanais e de 
um pequeno estaleiro para reparos; e, a 

do pescado.
Já no âmbito do apoio ao 

desenvolvimento do turismo, os projetos 
visam: 

transportam turistas;

Madeira.

Curso de 
“Moço de Convés” 

Promovido pela Coordenadoria-

para uma turma de 30 (trinta) alunos, 

Madeira.
O curso foi realizado na sede da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 
- devidamente credenciada pela Diretoria 

orientação e apoio da Delegacia da Capitania 
dos Portos em Itacuruçá, propiciando o ingresso 

Acima, Comandante Gilberto 
Huet de Bacellar Sobrinho, 
Gerente Apoio ao Licenciamento 
Ambiental da COGESN e o 1o 
colocado no curso; à esquerda, 
Comandante Huet e Ana 
Carolina Oliveira Farias da 
área de Responsabilidade Social 
da Odebrecht para o Prosub-EB; 
abaixo, turma dos 30 formandos 
do curso “Moço de Convés”

dos formandos na carreira de aquaviários.
O Curso foi especialmente 

direcionado aos pescadores artesanais da 

mitigadoras das obras de construção do 

de Submarinos Convencionais e de 

presidida pelo Delegado da Delegacia 
da Capitania dos Portos em Itacuruçá. 

Serviço alusiva à conclusão do Curso 
pelos 30 (trinta) formandos e a premiação 
aos três primeiros colocados no Curso. 
O evento contou com a presença de 

e de convidados da Maersk Supply 

especial, dos familiares dos formandos, 

Conclusão do Curso. O evento contou, 

Iva Paixão e Silva,
Gerente de 

Meio Ambiente 
da Odebrecht 

Infraestrutura para 
o Prosub-EBN
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Transporte

A logística de transporte dos 

planejamento e antecede o início da 
obra. Partindo da previsão do número de 
pessoas que participariam do projeto, o 
plano logístico baseou-se no levantamento 
dos principais pontos de transbordo 
que determinariam a interligação do 

transporte público dos municípios 

de transporte de massa, especialmente o 

e os percursos diários de cada rota dos 

na obra varia de acordo com o estágio 
de execução das etapas, a quantidade 
de veículos fretados foi determinada de 
acordo com a demanda - no pico da obra 

de 89.720 pessoas. 
Independente da demanda e 

da quantidade de veículos fretados, o 
conforto e a segurança dos passageiros 
são os fatores determinantes da logística 
de transporte. Aqui, o estado dos 
veículos e o atendimento à capacidade 

o transporte de pessoas em pé, são 
diariamente monitorados pela equipe de 

vistorias surpresa e por relatórios diários 
enviados pelas empresas contratadas, nos 
quais estão inclusos a quantidade diária 
de pessoas transportadas e os custos do 
serviço.

Como reforço ao fator segurança, 

com o propósito de conscientizar os 
passageiros e os motoristas para a 
importância de atitudes pró-ativas 
durante o traslado, tais como, o uso do 
cinto de segurança, a adoção de um 
comportamento seguro e de respeito para 
com os demais passageiros; já eventos 
como palestras, visam elucidar o pessoal 
para questões inseridas em um contexto 

e suas implicações.

o padrão de atendimento aos contratados da 

conforto e qualidade, favorece uma convivência 

incidência de ocorrências fora do regulamento é 

resolvê-las rapidamente com o apoio da área de 

atitudes transparentes e o pessoal aqui alojado 
participa, inclusive, com as suas sugestões.”

Lindemberg Conceição de Oliveira, Responsável 
pela Área de Alojamentos e Repúblicas do Prosub-EBN

“A cada dia, a logística de transporte 
de integrantes da obra é aprimorada 

viagem com conforto, qualidade e 
segurança. E, o nosso negócio é tratar 
bem todos os passageiros, independente 

ou do nível social. Respeitar para ser 
respeitado.”

Paulo Rolim, Responsável pelo Setor 
de Transporte do Prosub-EBN

Acima, sala de informática do alojamento 
Prosub-EBN; abaixo, instalações 
do alojamento do Prosub-EBN
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um campo de futebol, um salão de jogos 
com mesas de sinuca, pebolim, tênis de 

para 120 pessoas com telão de 150 
polegadas possibilitam descontração e 
entretenimento ao pessoal no retorno 

e encontros religiosos são realizados 
em uma capela, permitindo o contato 

das igrejas. 
Já as refeições são preparadas na 

de onde são diariamente transportadas 
para o refeitório do alojamento.

Propiciar um bom descanso ao 
pessoal, com conforto e limpeza das 
instalações e uma distração saudável 
é o objetivo da administração do 

Mensalmente, vários eventos recreativos 
são promovidos no alojamento, 
favorecendo a interação entre os 
residentes, tais como, torneios de 

jogos e música ao vivo; a programação 
também inclui palestras sobre temas de 
interesse geral, como a AIDS, Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DTS) 

A concentração de um grande 
número de pessoas, com culturas e 

imenso na questão da boa convivência, 
mas também representa uma boa 
oportunidade para a promoção de novos 

proporcionar no alojamento, ao inserir 
nas atividades de lazer, informações 
e ferramentas que possibilitem o 

dos integrantes. A sala Lan House, 
por exemplo, com 10 computadores e 
internet livre, além do lazer, constitui 
um espaço e uma oportunidade para 
a inserção digital, ou ainda, a sala de 
telecurso, que além da aquisição de 

prazer do saber.
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Segurança

pesada, além de adotar os parâmetros de 
segurança estabelecidos pelo Ministério 

das Condições e Meio Ambiente do 

(PCMAT), responde também às 
diretrizes determinadas pelo Sindicato 
da Construção Pesada.

e a análise de risco da obra são os 
fatores determinantes do número 

médicos, enfermeiros, técnicos, entre 

ultrapassa aquele estabelecido por lei, 
pois além da segurança diária da mão 
de obra no canteiro, conduzida pelos 
encarregados e pelos próprios operários, 
a prevenção é o foco principal de atuação 

Alimentação

A alimentação é um ponto 

Instalada no próprio canteiro de obras, 

total de 6.500 refeições diárias fornecidas 
nos refeitórios da obra, no alojamento e 
também na área Sul do empreendimento 
onde, além de um refeitório principal, um 
container foi adaptado para atendimento 
ao pessoal das obras marítimas.

A elaboração do cardápio diário 
tem como referências dois pontos 
fundamentais: as leis da nutrição e as 
necessidades básicas do público alvo. 

qualidade, quantidade, valor nutricional, 

clientela. O resultado é a oferta de um 
cardápio amplo, em atendimento tanto 

refeição equilibrada, saudável 
e balanceada. O sucesso da 
alimentação é fazer para o outro o 

você: uma refeição com a qualidade 
e o valor nutricional dos alimentos 

agradável ao paladar.” 

Ana Beatriz Ribeiro Areosa Duarte, 
Nutricionista Responsável pelo 
Setor de Alimentação do Prosub-EBN

à mão de obra operacional da obra, com 
maior desgaste físico, quanto ao pessoal 
administrativo, com atividade mais 
sedentária. O objetivo principal é fornecer 
a todos, uma alimentação saudável, 
equilibrada, nutritiva e saborosa. 

alimentos compõem a equipe responsável 
por todas as etapas do processo de 
fornecimento das refeições: da elaboração 
do cardápio; compra e suprimento 
dos itens; manipulação e preparo dos 
alimentos; planejamento e monitoramento 
do processo; até a supervisão e distribuição 
das refeições no canteiro.

Os bons resultados obtidos pelo 
setor de Alimentação são derivados da 

envolvidos e do comprometimento para 
com a elaboração e fornecimento de uma 
refeição com qualidade e nutritiva.

Outro aspecto interessante é a 
integração do cardápio ao Alimento 
Justo, um Programa de Agricultura 

do crescimento da renda familiar por 
meio do fomento à produção agrícola de 
pequenas propriedades no entorno do 
empreendimento, favorecendo assim, a 

de vida destes núcleos familiares.
A implantação do Programa 

Alimento Justo no município de Itaguaí 
foi iniciada com o cadastramento dos 
proprietários rurais, alguns destes, 

 “A relação transparente estabelecida 

equipe do Sindicato com o empregado 
e com o empregador dentro da obra 

para os dois lados. É importante 

resposta.”

Thiago Cunha, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores da Construção Civil de 
Nova Iguaçu e Itaguaí

A conscientização do pessoal 
em relação aos riscos das atividades e 
à necessidade de atitudes pró-ativas, 
tais como, o uso de equipamentos de 
proteção individual (EPI) e atendimento 
às normas de segurança, é permanente e 

canteiro, contratados diretos e também de 
empresas empreiteiras. 

treinamentos são constantes, totalizando 

estes, destacam-se, o Treinamento Diário 

obra, no qual os contratados se reúnem, 
conversam sobre as atividades do dia, dos 
riscos inerentes e terminam o encontro 
com uma oração; em outros programas, 
inseridos nas orientações do PCMAT, os 
treinamentos são realizados em situações 
diversas com diferentes equipamentos, 
avaliando-se mensalmente, entre outros 

questões de segurança.

a saúde e a integridade física de todos 

somente equipamentos de EPI de 
qualidade comprovada e treinamentos 
constantes, porém, entendemos que a 

ponto fundamental para o alcance de bons 
resultados”, coloca João Pedro Calaça, 

A convivência na obra

A presença de um representante 

fator diferencial na relação contratante e 
contratado, pois referenda uma relação de 
transparência de propósitos e ações entre 

ali atuam. Tal relacionamento fortalece 
a interação entre os três lados, abrindo-
se assim, os canais necessários para 
que todos se manifestem em relação a 
questões comuns, de pequenas causas a 
grandes impasses, buscando-se soluções 
de consenso, sem prejuízo para qualquer 
das partes. 

inclusive, já fornecem os seus produtos 

cooperativa no primeiro semestre de 2013, 
o Programa Alimento Justo alcançará um 
estágio mais avançado no qual o produtor 

aplicação de técnicas agrícolas adequadas 

maiores condições para a expansão da 
produção e do mercado.

Kid Meirelles Filho, Gerente 
Administrativo Financeiro da 
Odebrecht para o Prosub-EBN

Acima, salaão de jogos do alojamento; 
abaixo, refeitório do alojamento
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D esenvolvida especialmente para o 

dos cascos dos submarinos do Prosub, a 

processo de fabricação de várias seções cascos resistentes 
que, na sequência, serão transferidas para a Unidade de 

grandes dimensões das peças somadas ao peso total do 
equipamento, superior a 1.200 toneladas, determinaram 
características especiais para a montagem da prensa. 

instalações físicas do prédio, capaz de suportar o peso e 

os esforços decorrentes do funcionamento, a montagem 
da prensa requereu um planejamento minucioso de todas 
as etapas do processo.

Por exigência do fabricante, o início da montagem 

de toda a estrutura predial destinada à prensa - obras 
civis e de utilidades -, o que evitaria a presença de poeira 

A conclusão do prédio incluiu a cobertura do galpão 
industrial, o que, conseqüentemente, impossibilitou a 
utilização de guindastes de grande porte na montagem 
do equipamento.

“A sincronia de todas as etapas que 
antecederam a montagem foi fundamental para 

obra no tempo previsto para o início da operação”, 

No Prosub-EBN,

a maior prensa hidráulica 
da América Latina

A maior prensa hidráulica da América Latina, 
integrante do Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (Prosub) da Marinha, entra 

Pablo Lemos Martinez, Diretor 
de Contrato de Montagem 
Eletromecânica da Odebrecht

“Nesta obra, 
nossos prazos 

estão interligados 
ao cronograma 
de fabricação do 

submarino porque 
o nosso programa 

principal não é 
a obra e sim, 

a construção dos 
submarinos.”
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nos levou a esmiuçar o planejamento 
da montagem eletromecânica ao limite, 
de modo que toda a complexidade e 
riscos fossem analisados e previstos no 
plano da operação para a segurança do 
equipamento, das equipes envolvidas e 
de toda a obra.”

Com a impossibilidade do uso de 
guindastes, o plano de rigging considerou 

a utilização de um pórtico de grande 
capacidade – 500 toneladas – e guindastes 
auxiliares com capacidades - 250 e 160 

o pórtico, os estudos que incluíam os 

concluídos, garantindo a instalação do 
pórtico e o início da montagem da prensa 
em meados de fevereiro, de acordo com o 
cronograma previsto.

considerou as três partes principais da 
prensa: a mesa com 225 toneladas; o 
martelo de 200 toneladas; e o cabeçote com 
210 toneladas”, explica José Ricardo Reis, 

“Além destes três componentes mais 
pesados, os tirantes e as colunas são itens 
importantes do conjunto: o primeiro é 

porcas, uma superior e outra inferior, 
pesando cada uma destas, em torno de 
2.500 kg. Outros componentes de peso são 

cada, responsáveis pela movimentação do 
cabeçote.” 

Além da sequência e da forma 
ideal de montagem do equipamento, o 

a relação de uma série de ferramentas 
especiais necessárias à montagem e 

posterior manutenção do equipamento. 
São ferramentas de grandes dimensões, o 
que as torna efetivamente especiais. 

“Realizamos a parte mais pesada 
do processo em 15 dias e o restante dos 
três meses previstos para a montagem 
eletromecânica da prensa estão sendo 
utilizados para os serviços que exigem 
maior precisão e cuidado – as ligações 

O projeto do sistema de utilidades 
para a prensa partiu das instalações 

tempo de uso, foram totalmente revistas 
e adaptadas para as necessidades do 
equipamento. O sistema é composto 
por uma central de tratamento de água 
de resfriamento, com bombas e torres 
de resfriamento; uma central de ar 
comprimido para abastecimento de toda a 
parte pneumática da prensa; e, um sistema 
de água de serviço para o resfriamento de 
equipamentos com troca de calor.

“Todas as etapas da montagem 
eletromecânica da prensa foram 
muito bem planejadas: do transporte 

do equipamento à obra; a estocagem 
dos mesmos; a instalação do pórtico; a 

as ligações com o sistema de utilidades; 

obra, nossos prazos estão interligados ao 
cronograma de fabricação do submarino 
porque o nosso programa principal não é 
a obra e sim, a construção dos submarinos. 

integrante do cronograma de construção 
dos submarinos.” 

À esquerda, José Ricardo Reis, Coordenador de 
Mecânica da Odebrecht e Rodrigo Falconeri Silva, 
Engenheiro Mecânico da Odebrecht
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Etapas de montagem 
da parte mais pesada 
da prensa, realizada 

em 15 dias

Fotos: Divulgação Odebrecht
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